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hirdetések

Felpörgetnék a környezetbarát postaláda programot

Csak azért sem kérnek 
szórólapot

a zöld székelyFöld egyesület 2008 
szeptembere óta igyekszik segítő 
kezet nyújtani annak megelőzésé-
re, hogy nem kívánt szórólapok, 
reklámkatalógusok lepjék el a la-
kosok postaládáit. a környezetba-
rát postaláda program matricáit 
kezdetben nem mindig vették ko-
molyan a szórólap-osztogatók, ám 
a többszöri határozott fellépésnek 
köszönhetően a rendszer ma már 
jól működik, sőt a közeljövőben 
feltehetően felpörög – állítják a 
zöldszékelyek.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Sok csíkszeredai számára isme-
rős a szórólapok ellen dühö-
sen tiltakozó figura a postalá-

dára ragasztható matricán. A Zöld 
SzékelyFöld Egyesület a kifejező 
lehúzóson aktív fellépésre kívánta 
buzdítani azokat, akik nem örültek, 
ha nap mint nap számukra hasz-
nálhatatlan szórólapokkal telt meg 
a postaládájuk. A módszer nem új 
keletű, hiszen számos nyugati or-
szág postahivatala biztosít olyan 
matricákat a lakosság számára, mely 
segítségével két részre lehet osztani a 
lakosságot: szórólapokat igénylőkre 
és nem igénylőkre.

Nálunk kissé nehézkesen indult 
a program, főként azért, mert több 
lapkihordó nem vette figyelembe az 
elutasító matricát a postaládán. Ezért 

a zöldszékelyek többféle válaszlépést 
kipróbáltak. Volt időszak, amikor 
Csíkszeredában egy központi pos-
taládába lehetett elhelyezni azokat 
a szórólapokat, amelyek a kihelye-
zett matrica ellenére is a postalá-
dába kerültek, ezeket az egyesület 
egy programismertető kíséretében 
visszaküldte a kibocsátó cégeknek. 
„Arra kértük az érintetteket, hogy 
ha azt tapasztalják, a matrica ellené-
re is szórólap-áradat önti el a pos-
taládát, akkor jelezzék nekünk az 
info@zoldszekely.ro e-mail címen. 
Mi igyekszünk lépni, megkeresni 
azokat a cégeket, amelyek lapkihor-
dói figyelmen kívül hagyják a Nem 

kérünk szórólapot! feliratú matricát. 
Volt már eset, hogy a program nyo-
matékosításának céljából visszakül-
dött szórólapok eredményeként egy 
multinacionális cég bukaresti igaz-
gatója megkereste a szervezetünket, 
és bővebb információt kért a prog-
ramról. Ígéretet tett, hogy újonnan 
felhívja az alkalmazottak figyelmét, 
vegyék figyelembe kezdeményezé-
sünket. Ugyanakkor arra is megkért 
bennünket, hogy abban az esetben, 
ha továbbra is szórólapok kerülnének 
a matricázott postaládába, jelezzük, 
és azonnal intézkedik” – nyilatkozta 
Csonta László, az egyesület vezetője.

A Környezetbarát postaláda prog-
ram 2010-től régiós kezdeményezés-
sé nőtte ki magát, hiszen ekkor már 
9 erdélyi város 16 szervezeténél lehe-
tett átvenni a matricákat. Ekkor szü-
letett a matricán látható dühös em-
berkének a mosolygó párja is, amely 
a „hallgattassék meg a másik fél is” 
elvét követve jelezte a profi, valamint 
az alkalmi postásoknak, jöhetnek 
korlátlan mennyiségben a szórólapok. 
Hosszabb távon viszont egyelőre csak 
Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, 
illetve Kézdivásárhelyen működött-
működik a program, a többi, eleinte 
nagy érdeklődést mutató önkor-
mányzattal, ottani civil egyesülettel 
később megszakadt az együttműkö-
dés, legalábbis ezen a téren.

A zöldszékelyek a program ismé-
telt felpörgetésén fáradoznak, azon-

ban a Székelyföld-szinten kiosztott 
közel 2000 matrica előállítási árát 
eddig az egyesület fedezte, amire ma 
már nem nyílik lehetőség. A matri-
cák nem ingyenesek lesznek, hanem 
az előállítási díj ellenében vehetők 
át, áruk 50 bani. „Csíkszeredában 
például teljesen bizalmi, becsület-
beli alapon képzeltük el a dolgot. 
A matrica árát a város több üzleté-
ben kihelyezett adománydobozba 
dobhatják az igénylők, majd kér-
hetik a lehúzóst közvetlenül a Zöld 
SzékelyFöld Egyesülettől, esetleg te-
lefonon (0742–125368) vagy a Pe-
tőfi utcai Pallas-Akadémia Könyvki-
adó és Könyvkereskedésben. 

Fontos előrelépés a népszámlálás 
kétnyelvűsége érdekében a ma-
gyar biztosok bevonása a folya-
matba, valamint a magyar nyelvű 
űrlapok megléte, amelyek segítik 
a kitöltés tartalmi megértését, il-
letve a magyar nyelvű kampány-
anyag és tájékoztatás a román 
kommunikációval párhuzamosan 
– hangzott el tegnap Marosfőn, 
az eU tábor második napján.

hN-információ

Magyar nyelvű űrlap is lesz a 
népszámlálási biztosoknál, 
amelyeket a magyar anya-

nyelvű személyek kezébe adják, hogy 
azokon is követhessék a kérdéseket, 
maga a kitöltés azonban a román nyel-
vű űrlapon fog történni – mondta 
tegnap a Marosfőn zajló EU Tábor-
ban tartott előadásán Markó Attila. 
Az Etnikumközi Kapcsolatok Hiva-
talának államtitkára szerint ezenkívül 
lesznek magyar nyelvű sajtótermékek, 
plakátok, bannerek, amelyek tartal-
ma azonos lesz a román nyelvűek 
tartalmával. Az űrlapokon nem lesz 
választható etnikumlista, hanem egy 
üres négyzet, amelybe a biztos be kell 
írja, amit a felkeresett személy mond. 
Markó elmondta, a szerdai kormány-

ülésen döntés született arról, hogy 
12 napos legyen a népszámlálás, így 
a biztosok október 20–31. között 
fognak kopogtatni az ajtókon. A pró-
banépszámláláson ugyanis kiderült, 
hogy nem tudják elvégezni a feladatot 
a korábban tervezett időtartam alatt. 
A biztosokat különben augusztusban 
kezdik el kiválogatni és felkészíteni. 
„Minden településen megalakul egy 
népszámlálási bizottság, ők fogják el-
végeztetni a képzést. Szeptemberben 
lezárul a felkészítés, beindul a valódi 
médiakampány, október közepén a 
biztosok megkapják a táskájukat, teljes 
eszköztárral, dokumentációval. Az in-
formációk azonban a széles közönség 
számára csak jövő év derekára lesznek 
hozzáférhetők” – mondta Markó.

Székely István főtitkárhelyettes, 
az RMDSZ felkérésére 2010 szep-
temberében indított népszámlálási 
bizottság vezetője olyan fontosabb 
tényezőket nevezett meg, amelyek 
döntően alakíthatják az idei eredmé-
nyeket, kiemelve, hogy a demográfiai 

adatok nagymértékben függnek a 
gyermekvállalási hajlandóság és elha-
lálozás közti különbségtől, valamint a 
migráció mértékétől. „2007 után, az 
EU-s csatlakozásnak köszönhetően 
átstrukturálódott a munkaerőpiac. Ez 
és az előbb említett tényezők szerint 
nem várható csökkenés a magyarság 
romániai arányszámában, és ez feltét-
lenül fontos, hisz ettől függ a magyar 
nyelv használatához való jog” – hang-
súlyozta Székely.

eU tábor

„Kétnyelvű” népszámlálás

környezetbarát postaláda. Megálljt a szórólapoknak

Markó Attila (balra): két nappal tovább tart a népszámlálás

csík

az új oktatási törvényt, a nem-
rég véget ért érettségit és a pedagó-
gusok motiváltságát is megvitatták 
a tegnap Marosfőn. Bokor Tibor 
szenátor a fő problémát a diákok 
túlterheltségében látja, melyet 
az új oktatási törvény orvosolni 
igyekszik. Pásztor Gabriella okta-
tásügyi államtanácsos elmondása 
alapján a diákok és a hatékony 
tanítás közötti kapcsolat az inter-
aktivitásban és a kreativitásban 
rejlik. Az államtanácsos nagy sze-
repet tulajdonít a szülők részvéte-
lének az oktatásban, és szükséges-
ségét látja annak, hogy akarjanak 
beleszólni a rendszerbe. Lakatos 
András, a kalotaszentkirályi 
Ady Endre Iskola igazgatója a 
rendszerváltás óta érlelődő pa-
radigmaváltás szükségességét 
erősítette meg, mely véleménye 
szerint az új törvénnyel létrejö-
het. Bokor Tiborhoz hasonlóan 
elfogadhatatlannak tartja, hogy 
egy kiskorú napi 10-12 órát tölt 
tanulással, valamint azt, hogy a 
pedagógusok bérezése nem telje-
sítményorientált.

Gazdasági vérszerződés? 
cím mel tartott előadást Zonda 
Erika, Hargita Megye Tanácsának 
programigazgatója, az Összetarto-
zunk szórványprogram felelőse, 
Demeter László, Kovászna Me-
gye Tanácsának szórványprog-
ram-felelőse és Babos Aranka, a 
Hunyad Megyei RMDSZ ifjúsági 
alelnöke. Mindhárman az elmúlt 
évek székely–szórvány együttmű-
ködést elősegítő tevékenységek-
ről számoltak be. „A demográfiai 
adatok elrettentők, egyre keve-
sebb magyar él Erdélyben, egyre 
feltűnőbb a hirtelen létszámcsök-
kenés” – mutatott rá a legutóbbi 
népszámlálás etnikai térképére 
Zonda Erika. Meglátása szerint a 
közelgő népszámlálást követően 
még drasztikusabb adatokra szá-
míthatunk. „A legfontosabb fel-
adatunk, hogy a tömbmagyarság 
figyeljen a szórványmagyarságra, 
ne csak átutazzanak városainkon, 
hanem ismerjék meg a kisebbség-
ben élők régióit is.”  


